19 КВІТНЯ

СВЯТА

Міжнародний день проліска

День пам’яті святителя Євтихія

День часнику (США)
День вродженої діафрагмальної грижі

19 КВІТНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Письменник, Нобелівський лауреат
1904 року Хосе Ечегарай-і-Ейсагірре
(Іспанія, 1832-1916)

Було проведено перший
Бостонський марафон (1897)

Винахідник, автор підвісного
човнового мотору Оле Евінруде
(Норвегія, США, 1877-1934)

В Катеринославі відкрилась виставка
художників-передвижників (1887)
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Хімік-ядерник, який відкрив плутоній,
Нобелівський лауреат 1951 року Сіборґ
Ґленн (США, 1912-1999)

Члени групи «Бітлз» підписали контракт,
яким вони зобов'язувалися не залишати
групу протягом десяти років (1967)

Військовий лікар, професор Віталій
Западнюк (1952)

Футболіст, напівзахисник «Барселони»,
власник «Золотого м'яча» 1999 року
Рівалдо (Бразилія, 1972)

19 КВІТНЯ
Мультиплікаційна сім'я Сімпсонів уперше
з'явилася в "Шоу Трейсі Ульман" на каналі
"Fox" із першою серією під назвою "Good
night« (1987)

ІМЕНИНИ
Григорій – пильний (гр.)

Петро – камінь (гр.)

Євтихій – щасливий (гр.)

Платонида – прозорлива (гр.)

Іван - Божа благодать (євр.)

Прохор – заспівувач (гр.)

Мефодій -методичний (гр.)

Севастян – почесний (гр)

Павло - малий (лат.)

Яків – п’ята (євр.)

СТРАСНИЙ ВІВТОРОК
У Страсний вівторок християни згадують, як Христос
навчав у храмі Єрусалимському і народ вважав Його
пророком.
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Цей день також присвячений прибиранню, пранню,
прасуванню. Якщо дозволяла погода, господині
виносили на вулицю все, що треба просушити,
витріпати, а також готували до свята святковий одяг.
Чоловіки тим часом оглядали город, прибирали
обійстя, заготовляли дрова для випікання пасок.
З їжі також, як і в понеділок, дозволено сирі фрукти та
овочі, мед, горіхи та хліб. І також - раз на день.

Народні прикмети та традиції
• Якщо ластівки до сих пір не прилетіли з теплих країв, то весна буде холодна.
• Багато соку тече з берези – літо буде дощовим.
• Почався сокорух у дерев – настали теплі деньки.
• Хмари темні до сходу сонця – до дощу, червоні хмари – до вітру.
• Туман уранці цього дня обіцяє сонячну погоду без дощів до кінця місяця.
• Якщо Євтихій тихий і без вітру – буде врожай раннього хліба, а якщо дме сильний

вітер – очікується неврожай.

19 КВІТНЯ
• Якщо сьогодні павук сидить у кутку і загорнувся в павутину, значить уночі

температура опуститься, якщо павутина літає в повітрі – чекайте спекотне літо.
• Якщо 19 квітня день тихий, а ніч зоряна, можна зібрати відмінний урожай гороху
• Сни з 18 на 19 квітня віщі. Вони здійсняться протягом 8 днів. Особливо велика

ймовірність виконання для іменинників дня.Сновидіння, побачене вдень 19
квітня, може виповниться через 6 років.
• Люди, які народилися 19 квітня, володіють даром складати музику. В якості

талісмана їм підходить гранат.

Заборони цього дня
• Не рекомендується цього дня розпочинати нові проекти та пропонувати нові ідеї,

довго лежати в ліжку, а також не можна сьогодні лаятися з близькими.
• Заборонено на Євтихія сумувати, а також одягати чорний, синій та зелений одяг.
• Цього дня бажано уникати зайвих людей, а особливо важливо не пускати їх у хату.

